
83 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

hipotesis yang menyatakan variabel experiential marketing (X) yang terdiri 

dari variabel Panca indera (X1), Perasaan (X2), Pikiran (X3), Tindakan 

(X4), dan Hubungan (X5)   berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan Waterboom Vila Bukit Tirtayasa  dapat diterima. Hal 

ini didasarkan pada penjelasan sebagai berikut : 

 

1. Hasil pengujian hipotesis secara menyeluruh F hitung lebih besar 

dibandinjgkan nilai F tabel (31,464 >2,31) maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, nilai signifikansi hasil print out ternyata dibawah alpha yang 

ditentukan 5% maka secara statistik bahwa secara keseluruhan variabel 

bebas (Experiental marketing) berpengaruh terhadap Kepuasan 

Pelanggan Waterboom Vila Bukit Tirtayasa. 

 

2. Berdasarkan uji t, variabel Panca Indera(X1) memiliki nilai t sebesar 

3,110, variabel Perasaan (X2) memiliki nilai t sebesar 2,116, variabel 

Pikiran (X3) memiliki nilai t sebesar 2,087, variabel Tindakan (X4) 
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memiliki nilai t sebesar 2,782, dan  hubungan (X5) memiliki nilai t 

sebesar 6,235.  

 

3. Kontribusi Experiential Marketing terhadap kepuasan pelanggan 

berdasarkan determinasi koefesien nilai R 2 = 0.626  hal ini berarti 

sumbangan variabel Experiental marketing berperan dalam 

mempengaruhi variabel kepuasan pelanggan sebesar 62%, sedangkan 

sisanya  sebesar 38% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil analisis 

kualitatif menggunakan rentang skor 

 

4. Nilai standardized coefficient beta  Experiential Marketing yang terdiri 

dari sense sebesar 0,228, feel sebesar 0,136, think sebesar 0,134, act 

sebesar 0,199 relate sebesar 0,470  dan signifikan di bawah 0,05. 

Pengaruh positif signifikan mengartikan bahwa dalam penerapan 

experiential marketing  akan menciptakan kepuasan pelanggan. 

 

5. Hasil regresi linier sederhana menunjukkan bahwa Experiential 

Marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Pengaruh positif mengartikan bahwa penerapan Experiential 

Marketing akan menciptakan kepuasan pelanggan. 

 

. 



85 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang telah 

dilakukan, maka beberapa hal yang sebaiknya dilakukan adalah : 

 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka beberapa hal 

yang harus dilakukan Waterboom Vila Bukit Tirtayasa lebih 

meningkatkan dan mempertahankan pencapaian faktor hubungan 

(relate). Pada indikator ke tiga dengan pertanyaan Waterboom Vila 

Bukit Tirtayasa merupakan sarana tempat berkumpul dengan teman, 

keluarga dan rekan kerja harus diperbaiki karena mendapat nilai 

terendah dari penilaian responden seharusnya manajeman Waterboom 

Vila Bukit Tirtayasa memberikan fasilitas-fasilitas pendukung untuk 

sarana berkumpul dengan teman, keluarga dan rekan kerja misalnya 

saat menggunakan fasilitas Waterboom disediakan ban double agar 

saat meluncur bisa secara bersama-sama bertujuan untuk menciptakan 

kedekatan antar teman, keluarga dan rekan kerja, lebih diperbanyak 

jumlah kursi santai yang ada di pinggir kolam, dan menyediakan 

beberapa gazebo untuk sarana berkumpul denga teman, keluarga dan 

rekan kerja. 

 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  maka beberapa hal 

yang harus dilakukan Waterboom Vila Bukit Tirtayasa sebaiknya lebih 

ditiingkatkan faktor panca indera  (sense) yaitu indikator kedua degan 
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pertanyaan merasakan desain interior di Waterboom Vila Bukit 

Tirtayasa menark. Manajeman Waterboom Vila Bukit Tirtayasa harus 

lebih berpikir kreatif dalam memberikan konsep desain interior yang 

lebih mearik perhatian pelanggan dengan cara memasang gambar-

gambar pada dinding dan kolam agar terlihat lebih mewah, membuat 

konsep taman yang menarik agar saat pelanggan datang langsung 

memanjakan mata pelanggan, bertujuan untuk membuat pelanggan 

terus dapat menikmati dan merasakan bahwa desain interior 

Waterboom Vila Bukit Tirtayasa menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


